Umowa
Zawarta w dniu 5 stycznia 2015 r. w Kościerzynie pomiędzy :
Gminą Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzelecka 9, NIP 591-100-07-92
reprezentowaną przez :
Grzegorza Piechowskiego – Wójta Gminy Kościerzyna
z kontrasygnatą:
Edmunda Ostrowskiego – Skarbnika Gminy Kościerzyna
Zwaną dalej „zleceniodawcą”
a
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, ul. Rzemieślnicza 2,
84-207 Bojano, NIP 9671106138, KRS 0000069730
reprezentowanym przez :
Ewę Gebert – Prezesa OTOZ „Animals”
Edytę Dawidowską – Wiceprezes OTOZ „Animals”

zwanym dalej „zleceniobiorcą’
§1
Przedmiotem umowy jest kompleksowe prowadzenie działań interwencyjno – profilaktycznych w zakresie wyłapywania bezdomnych psów, ich utrzymywania w schronisku jako realizacja zadania własnego gminy wynikająca z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt tzn.
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie a także sterylizacja lub
kastracja bezdomnych psów. Umowa obejmuje przyjęcie 30 psów rocznie z terenu Gminy
Kościerzyna. Przyjęcie większej ilości zwierzą wymaga aneksu do umowy.
§2
Zleceniobiorca w ramach świadczonych usług określonych w § 1 zobowiązuje się do :
1. wyłapywania, transportu do schroniska i umieszczenia w schronisku, bezdomnych
psów z terenu gminy Kościerzyna po zgłoszeniu przez zleceniodawcę w okresie do 24
godz. od momentu zgłoszenia,
2. wyłapywania, przewiezienia do schroniska i umieszczenia w schronisku bezdomnych
psów z terenu gminy Kościerzyna, w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt rannych lub w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, po zgłoszeniu przez zleceniodawcę w
ciągu 8 godz. od momentu zgłoszenia ;
3. utrzymania zwierzęcia, zapewnienia schronienia i wyżywienia, przez okres minimum
14 dni w schronisku;

4. zabezpieczenia pełnej obsługi lekarsko - weterynaryjnej;
5. usypianie ślepych miotów,
6. prowadzenia ewidencji zwierząt przyjmowanych z terenu gminy Kościerzyna;
7. przestrzegania przepisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Kościerzyna obowiązujący na dany
rok.
§3
Zleceniobiorca oświadcza, że :
1. posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oznaczone weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym - 22152826;
2. posiada atestowane urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt a w szczególności: klatki zapadkowe, pętla na duże i małe zwierzęta, siatki do odławiania i chwytaki, broń palna;
3. do przewozu wyłapanych zwierząt używać będzie pojazdów dostosowanych do
przewożenia zwierząt zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt;
4. wyłapane zwierzęta będą bezpośrednio po wyłapaniu przewiezione do schroniska
zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka Młyn nr 30, 84-242 Luzino lub
schronisko w Starogardzie Gdańskim.
§4
Gmina zobowiązuje się do umieszczania na stronie internetowej Gminy zdjęć psów odłowionych w ciągu 3 dni roboczych.
§5
1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu realizacji wszystkich zadań objętych przedmiotem
umowy opisanych w § 1 i 2 Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić Zleceniobiorcy
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2500 zł brutto.
2. Pozostałe koszty inne niż określone w ust.1 mogące wystąpić w trakcie realizacji
umowy obciążają Zleceniobiorcę, który ponosi je na swój koszt i ryzyko. W przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją umowy Zleceniobiorca zrzeka
się wszelkich roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy.
3. Kwota określona w punkcie 1 nie podlega zwiększeniu oraz waloryzacji.
4. Zapłata kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy dokonywana będzie w cyklach miesięcznych „z dołu” na podstawie rachunku (faktury) przedłożonego przez
zleceniobiorcę, w formie przelewu na rachunek wykazany przez zleceniobiorcę oraz w
terminie 14 dni od daty przedłożenia rachunku przez zleceniobiorcę.

5. Do rachunku zleceniobiorca dołączy wykaz, który zawierać będzie ilości, daty i miejscowości z których dokonano wyłapania zwierząt bezdomnych w danym okresie rozliczeniowym.
6. Pozostałe koszty wykonania niniejszej umowy ponosi OTOZ Animals..
§6
1. Gmina zobowiązuje się zapewnić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń, dotyczących
bezdomnych zwierząt, w szczególności podać do publicznej wiadomości oraz do wiadomości OTOZ Animals numery telefonów do właściwych instytucji gminnych bądź
Policji wraz ze wskazaniem godzin, w których dany numer jest czynny.
2. OTOZ Animals zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia
przez Gminę nr tel. interwencyjnego 721933280.
§7
1. Wykonanie zleconych czynności będzie nadzorowane przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Kościerzyna. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli
prawidłowości wykonywania zadań objętych niniejszą umową ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
2. Zlecenie odebrania zwierzęcia w ramach niniejszej umowy odbywać się będzie tylko i
wyłącznie za zgodą uprawnionego przedstawiciela gminy Kościerzyna.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy oraz naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt,, umowa
może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym bez odszkodowania.
§9
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy szczególne.
§ 10
Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 11

Wszelkiego rodzaju zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

